STAVANGER SJAKKLUBB UNGDOM INVITERER TIL

NM i sjakk for skolelag 2013
Spillested: Scandic Stavanger Forus Hotel
Spilledato: Stavanger, 19. – 21. april 2013
Sjakk er gøy – lagsjakk er ekstra gøy!

Mesterskapet avholdes i svært flotte spillelokaler i det nyåpnede Scandic
Stavanger Forus Hotel.
Vår samarbeidspartner Scandic Stavanger Forus Hotel tilbyr gunstige priser på
helpensjon. Begrenset plass, bestill tidlig!
_________________________________________________________________
KLASSEINNDELING OG TURNERINGSPLAN:
• To klasser – barneskoler og ungdomsskoler
• Fire spillere + inntil to reserver pr. lag
• Sju runder Monrad (man spiller mot lag med ca. like mange poeng)
• Betenkningstid: 1 time på 40 trekk, 30 minutter til å avslutte partiet.
I første runde er betenkningstiden 61 minutter pr. spiller for hele partiet
Dersom din skole skulle mangle én eller to spillere på fullt lag, gi beskjed til arrangøren så vil vi etter
beste evne forsøke å bidra til å sette sammen mixlag. Mixlag kan ikke bli offisielle norgesmestre.
PREMIERING
Deltakerpremie til alle deltakere!
Pokaler til de første lagene i hver klasse.
Bestebordspremie til de med høyest poengscore på hvert enkelt bord.
SPILLEPROGRAM
Fredag 19. april :
1500 – 1600, registrering
1630 - 1830, 1. runde
1900 – 2200, 2. runde

Lørdag 20. april:
0930 – 1230, 3. runde
1330 – 1630, 4. runde
1700 – 2000, 5. runde

Søndag 21. april:
0900 – 1200, 6. runde
1230 – 1530, 7. runde
ca. 1545 - Premieutdeling

PÅMELDING og PÅMELDINGSFRIST
Påmeldingsfrist: fredag 5. april på Turneringsservice eller på e-post til Erik Fossan, e-mail:
erifo@statoil.com. Ved påmelding benytt vedlagte skjema for å oppgi navn på spillere og lagleder.
Lag som melder seg på og betaler innen 15. mars får redusert startkontingent med kr. 200, se
nedenfor.
STARTKONTINGENT
Ordinær startkontingent kr. 800 pr. lag
Redusert startkontingent kr. 600 pr. lag ved påmelding og betaling av startkontingent innen 15. mars.
Ved påmelding etter fristen betales forhøyet startkontingent kr. 1.000 pr. lag.
Startkontingent innbetales direkte til Stavanger SKUs bankkonto 3201.26.70779 innen tirsdag 9. april.
SCANDIC STAVANGER FORUS HOTEL – HVORDAN KOMME SEG DIT?
Scandic Stavanger Forus Hotel har adresse Bjødnabeen 2, 4033 Forus. Hotellet er beliggende på
Forus, ca. 10 minutters kjøretur i fra Stavanger sentrum og Sola flyplass og drøyt 5 minutters kjøretur i
fra Sandnes sentrum.

Hotellet ligger ca. 1 km (ca. 10 minutters gange) i fra Gausel stasjon hvor NSBs tog har hyppige stopp.
Det er gode parkeringsfasiliteter ved hotellet. Se nærmere informasjon om hotellet:
http://www.scandichotels.com/en/Hotels/Countries/Norway/Stavanger/Hotels/Stavanger/
OVERNATTINGSTILBUD
Stavanger Sjakklubb Ungdoms ambisjon er å skape en god og sosial ramme rundt arrangementet. Vi
håper derfor at flest mulig vil benytte seg av hotelltilbudet slik at det er mange sjakkinteresserte barn
og ungdommer samlet under samme tak denne NM-helgen!
Overnatting med helpensjon
Pr. døgn/ person:
Dobbelrom: kr. 750
Trippelrom: kr. 700

Overnatting med frokost
Pr. døgn/ person:
Enkeltrom:
kr. 790
Dobbeltrom:
kr. 495
Trippelrom:
kr. 395
4-sengs rom: kr. 345

Gratis parkering i kjeller og gratis kaffe er inkludert for dem med helpensjon.
Bestilling av overnatting skjer direkte til Scandic Stavanger Forus Hotel; tlf. 21 61 48 00
eller e-post: meeting.stavangerforus@scandichotels.com. Oppgi booking kode BSTA190413.
MÅLTIDER
For dem som kun vil kjøpe måltider (ikke overnatting), tilbyr hotellet følgende priser
(pr. person pr. måltid):
Barn < 12 år
Lunsj:
Middag :

kr. 95
kr. 145

Voksne og barn > 12 år
Lunsj:
kr. 185
Middag :
kr. 245

UTENOMSJAKKLIGE AKTIVITETER:
I tillegg til sjakkspillingen er det mulighet for diverse utenomsjakklige aktiviteter.
Vi har fått en spesialavtale med Leos Lekeland (http://www.leoslekeland.no/) som ligger i gangavstand
fra hotellet på kr. 85 pr. barn på lørdagen.
Hotellet ligger ca. en kilometer i fra Kvadrat, et av Norges største kjøpesentre.
FOR SPØRSMÅL RUNDT ARRANGEMENTET KONTAKT:
Erik Fossan
Carsten Beer Jacobsen
Mobil 91 18 10 09
mobil 48 19 18 97
erifo@statoil.com
cassabaa@yahoo.com

Petter Fossan
mobil 909 21 464
petter.fossan@lyse.net

All informasjon og deltakerliste se:
www.stavangersku.no og http://tournamentservice.com/TournamentList.aspx

_________________________________________________________________

Lagsjakk er gøy!
Bli med og gjør NM I SJAKK FOR SKOLELAG 2013
til en kjekk, sosial og minnerik sjakkfest!

NM SKOLELAG 2013
SKJEMA FOR PÅMELDING
Merk påmeldingsfristen 5. april!

Navn på lag:

Fylke:
Navn
Lagleder
(med tlf + mail):
Spiller - bord 1:
Spiller - bord 2:
Spiller - bord 3:
Spiller - bord 4:
Spiller - reserve 1:
Spiller - reserve 2:

Skjemaet sendes til Erik Fossan, erifo@statoil.com

Fødsels- dato

